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De OI legt de resultaten van de doorlichtingen zonder juridische 
consequentie aan u voor. Deze vaststellingen kan u uitgebreid 
consulteren in de onderwijsspiegel 2019. 

https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files
/OS-2018_web.pdf

Houd steeds in het achterhoofd dat het soms gaat over een zeer 
beperkt aantal doorlichtingen (zeker wat wiskunde betreft). 
De representativiteit van de gegevens dient te worden 
gerelativeerd. 
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Voor elke bezochte school staan er in principe steeds twee 
leerplannen wiskunde in de focus, natuurlijk indien wiskunde als 
focusvak werd meegenomen. 

Er zijn in totaal 6 inspecteurs wiskunde (waarvan er op dit 
ogenblik 4 actief doorlichten, maar ook niet elke periode vanwege 
diverse andere opdrachten). 
Deze inspecteurs kunnen naast het vak wiskunde ook het vak 
informatica opnemen. 
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De OI legt de vaststellingen van de doorlichtingen naast de 
verschillende vaststellingen van de peilingsproeven. 

Wij benadrukken dat het over aanvullende informatie gaat en er 
geen oorzakelijk verband wordt geponeerd. 

Het doel is een aantal vaststellingen onder de aandacht te 
brengen en de scholen via hun eigen kwaliteitszorg aan te zetten 
bepaalde aspecten van het onderwijs eens van naderbij te 
onderzoeken. 

Ook voor de Vlaamse overheid en de groep rond de 
peilingsproeven kan dit nuttige informatie opleveren. 

4



 61 secundaire scholen zonder juridische consequentie doorgelicht van 
januari tot juni 2018. 

 385 onderzoeken naar de onderwijsleerpraktijk, waarvan 86 in de eerste 
graad. 

Van die 86 onderzoeken in de eerste graad leidden er 24 tot een tekort. 
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Wiskunde werd 27 keer doorgelicht, waarvan 7 keer in de eerste 
graad A. 
Van die 7 onderzoeken leidden er 2 tot een tekort voor wiskunde.

Ook dit schooljaar werd wiskunde in de eerste graad 7 keer 
doorgelicht (met juridische consequentie), waarvan 6 
doorlichtingen in de eerste graad A-stroom en 1 in de B-stroom.  
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Kwaliteitsontwikkeling in de scholen 

 In slechts 36 % van de gevallen voldoet het onderwijskundig 
beleid aan de verwachtingen (volgens of overstijgt). 
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De vastgestelde knelpunten voor wiskunde mogen nooit los 
worden gezien van algemene vaststellingen zoals deze. 

Dit is dus een warme oproep om de vaststellingen voor wiskunde 
ruimer te bekijken en een school steeds als één geheel te 
benaderen omdat vaststellingen veelal samenhangen met de 
wijze waarop de school een beleid voert en zijn werking vorm 
geeft. 
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De OI onderzoekt per doorlichting één kwaliteitsgebied. 

- Omgaan met diversiteit 
- Rapportering en oriëntering 
- Leerlingenbegeleiding 
zijn een aantal voorbeelden van zulke kwaliteitsgebieden. 

We overlopen deze even. 
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Kwaliteitsgebied ‘omgaan met diversiteit – taalgericht onderwijs’ 

 Van de 9 onderzochte scholen (ZJC) blijken slechts 2 scholen aan de 
verwachting voor taalgericht vakonderwijs tegemoet te komen. 

 Probleemoplossende vaardigheden en het werken in context gaan vaak 
hand in hand met de nodige aandacht voor taalgericht vakonderwijs. 
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Kwaliteitsgebied ‘rapportering en oriëntering’ 

In de 7 scholen waar de rapportering nog niet aan de verwachtingen tegemoet 
komt geven ouders in gesprekken aan dat de rapportering voor hen weinig 
helder is en slechts een beperkte hoeveelheid relevante informatie bevat. 

Ook het evenwicht tussen kennis, vaardigheden en vakattitudes kan beter. 

Vooral dit laatste is van belang om de resultaten voor wiskunde in een breder 
geheel te bekijken. 
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Kwaliteitsgebied ‘leerlingenbegeleiding’

Alle zeven scholen: volgens of boven de verwachting wat passende begeleiding 
betreft (schaal L2). 
In deze scholen heeft het schoolteam zicht op de specifieke onderwijsbehoeften 
van de leerlingen en baseert het zich daarop voor een stapsgewijze begeleiding 
gericht op gelijke kansen. 

De begeleiding wordt individueler naarmate de nood aan zorg stijgt. Het schoolteam 
neemt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften begeleidende maatregelen 
op maat, volgt de effecten ervan op en stuurt de maatregelen indien nodig bij. 
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Kwaliteitsgebied ‘leerlingenbegeleiding’ 

Link met de peilingsproeven: 

De peilingsproeven geven aan dat dyscalculie negatief gerelateerd is aan het 
bereiken van de eindtermen ivm getalinzicht, rekenen met veeltermen, 
algebraïsering en evenredigheden. 

Tijdens de peilingsproef mochten de leerlingen geen gebruik maken van 
hulpmiddelen of redelijke aanpassingen in tegenstelling tot in de klaspraktijk. 

Heeft het ontbreken van hulpmiddelen een negatief effect op het welbevinden van 
de leerlingen en hierdoor ook op de peilinsgresultaten?  

Het percentage leerlingen met dyscalculie was echter klein (4%). 

Maar toch:
De hulpmiddelen die leerlingen aangereikt krijgen in de scholen is ook zeer divers. 
Ook leerlingen zonder dyscalculie mogen veelal gebruik maken van ‘hulpmiddelen’. 
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Algemene vaststelling na de peiling

Bewerkingen, 
Evenredigheden 

scoren steeds minder goed. 

Omgaan met data
Ruimtemeetkunde 

scoorden en scoren goed tot zeer goed. 

De eisen die de huidige ET stellen aan deze twee laatste aspecten van de wiskunde 
zijn niet bijzonder hoog. 

Het aanbod en de evaluatie van deze ET gebeurt in de meeste scholen dan ook 
gelijkgericht. Dit is veel minder het geval voor de aspecten die beduidend minder 
scoren. Dat is misschien toch een eerste relevante vaststelling. 

Omgaan met data is bovendien ook meer aanwezig in de beeldcultuur van de 
jongeren dan vroeger, waardoor dit aspect onbewust dichter bij de leefwereld van 
de leerlingen ligt.
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Algemene vaststelling na de peiling

Zowel ruimtemeetkunde als omgaan met data 
worden veelal in contexten bevraagd. 

Voor bewerkingen en rekenen in de meetkunde veel minder het geval is. 

Voor alle duidelijkheid: 
een context betekent een bijv. een probleem uit het dagelijkse leven en 
niet een ‘louter wiskundig probleem’. 
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In meer dan 64 % van de gevallen blijkt het aanbod voldoende te zijn 
afgestemd op het gevalideerd doelenkader, voldoende evenwichtig en in 
voldoende mate afgestemd op het verwachte beheersingsniveau. 

Ter info: de afstemming op het gevalideerd doelenkader is tot de 
invoering van de nieuwe eindtermen nog gebaseerd op de leerplandoelen 
die eindtermgebonden zijn. 
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 Ik citeer uit de onderwijsspiegel 2019: 

‘In nagenoeg alle van de zeventien vakgroepen waar de afstemming van 
het aanbod op het gevalideerd doelenkader voor wiskunde nog niet aan 
de verwachting tegemoetkomt, benoemen de onderwijsinspecteurs 
volledigheid, evenwicht en afstemming op het verwachte 
beheersingsniveau als werkpunten.

In zowat al deze vakgroepen krijgt rekenvaardigheid overmatig veel 
aandacht ten nadele van de probleemoplossende vaardigheid. In 
sommige vakgroepen heeft het aanbod van uitbreidingsdoelen die 
weinig aangepast zijn aan de doelgroep, een negatieve impact op de 
leereffecten.’
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Link met de peilingsproef: 

 Het vastgestelde onevenwicht in het aanbod uit zich veelal in een overmatige 
aandacht voor getallenleer en rekenvaardigheden. Dit lijkt in contradictie met 
de resultaten van de peilingen maar is dat eigenlijk niet. 

De verhoogde aandacht (en de daarbij horende veelheid aan onderwijstijd) 
wordt slechts zelden benut voor het kaderen van het ‘waarom’ van de regels 
en de wiskunde. 

We zien dat leraren snel overgaan naar complexe oefeningen met als doel 
rekenregels geautomatiseerd toe te passen. Hierdoor slagen heel wat 
leerlingen er niet in om inzichten te verankeren en toe te passen. 
Heel vaak worden tijdens de lessen hele lange reeksen van gelijkaardige 
rekenoefeningen gemaakt, waarbij de leerlingen ‘rekentrucjes’ worden 
aangeleerd. 
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Link met de peilingsproef: 

 Als OI willen wij dan ook niet pleiten voor minder aandacht voor 
rekenvaardigheden maar andere aandacht. 

Hierbij moeten we ons durven de vraag stellen: 
- Wat willen wij als maatschappij dat iedereen (en dus niet alleen de leerlingen 
in de klas maar de mensen in de maatschappij) nog met de hand kan 
uitrekenen? 
- Hoe relevant zijn bepaalde moeilijke rekenoefeningen nog in de huidige 
maatschappelijke context? 
- Zullen ze dit ooit in hun latere leven nog moeten doen? 

Het in vraag stellen van tradities is niet de gewoonte in het Vlaamse onderwijs 
en in het wiskundeonderwijs. 
Dit heeft natuurlijk zijn redenen maar de tanende peilingsresultaten dwingen 
ons als maatschappij om hierover na te denken. 
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Link met de peilingsproef: 

Terwijl aan getallenleer heel wat aandacht wordt besteed, is dat voor 
meetkundige procedures (constructies en rekenen) veel minder het geval. 
Hier is de onderwijstijd veelal beperkt. 

Hierbij merken we ook op dat het zelf uitvoeren van constructies (met en/of 
zonder digitale tools) iets anders is dan een constructie getoond krijgen via bijv. 
een bordboek. 

Kunnen beide hogergenoemde vaststellingen een deel van de verklaring leveren 
van de peilingsresultaten? 
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In ongeveer 66 % van de gevallen is het aanbod voldoende leer- en 
ontwikkelingsgericht. 

De leraren benutten de beginsituatie van de leerlingen om haalbare en 
uitdagende doelen te stellen. Het aanbod is veelal samenhangend, 
betekenisvol, activerend en ondersteunt het leren. 
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Blijkbaar is de leer- en ontwikkelingsgerichtheid van het aanbod een 
grote uitdaging voor wiskunde. 
Voornamelijk het enten van het onderwijsleerproces op de beginsituatie 
van de leerlingen en de reeds verworven competenties, is nog 
onvoldoende.

We merken op dat de algemene vaststellingen hier worden vergeleken 
met wiskunde. Wat de vaststellingen zijn voor de andere vakken, kan je 
nalezen in de Onderwijsspiegel. Je zal merken dat wiskunde niet het enige 
vak is met dit werkpunt. Dit is bijvoorbeeld ook het geval voor Frans, PAV 
en de vakken uit de harde sector. 
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Zinvolle activerende werkvormen en doeltreffende vormen van 
differentiatie komen zelden voor. 
Leraren hebben het soms moeilijk om leerinhouden in authentieke en 
betekenisvolle contexten aan te bieden. 

Hierbij speelt taalvaardigheid en begrijpend lezen wellicht een rol. 
Vraagstukken worden soms vermeden omdat de leerlingen ‘dat niet goed 
kunnen’. Wiskunde wordt nog te vaak gezien als een ‘eilandvak’. 

Veelal hebben de leraren van de eerste graad ook onvoldoende zicht op 
hoe en wat leerlingen leren in het basisonderwijs. Hierdoor ontstaat een 
probleem met de samenhang van het aanbod. 
De leraren leggen de link met de oplossingsmethode(s) van het 
basisonderwijs veelal niet of zijn niet de op hoogte van de in het 
basisonderwijs gebruikte methode. 
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Link met de resulaten van de peilingsproef: 

Tijdens de bevragingen in het kader van de peilingsproef geven veel 
leraren aan dat meer dan de helft van de lessen bestaat uit het 
klassikaal luisteren naar de leraar (eventueel interactief gemaakt aan de 
hand van vragen) of het maken van opgaven onder begeleiding van de 
leraar. Voor de leerlingen is dit niet altijd de beste aanpak. 

De onderwijsinspecteurs stellen inderdaad vast dat de interactie soms 
weinig stimulerend is: de leerlingen krijgen weinig de kans om een 
redenering op te bouwen of hun werkwijze uit te leggen. 
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Link met de resulaten van de peilingsproef: 

Wij stellen samen met u vast dat tijdens de peilingen de zwakste groep
nog meer uitvalt dan in 2009. 

De klassen zijn nu eenmaal heterogener geworden door enerzijds de 
sterk veranderde maatschappelijke context maar de grote verschillen in 
voorkennis is ook te linken aan de grote vrijheid die scholen (wellicht 
terecht) hebben om de lessen vorm en inhoud te geven. 
Daardoor ontstaan er toch wel heel wat verschillen tussen scholen. 
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Link met de resulaten van de peilingsproef: 

Uit de peilingsproeven blijkt ook dat vooral de abstracte denkers onder 
de leerlingen behoorlijk scoren. 
Voor de meer concrete denkers en de doeners is het nodig om de 
leerinhouden concreter te maken en dus betekenisvolle contexten te 
gebruiken en toepassingen aan te reiken. 

Bovendien dient te alles te gebeuren in een taal die de leerlingen 
begrijpen. Leerlingen laten praten over de wiskundige begrippen, de 
wiskundige concepten en de procedures gebeurt nog te weinig. Dit is dan 
ook geen eenvoudige opdracht voor de wiskundeleraar in 2019. 

Daar moeten we ons allen terdege van bewust zijn: de opdracht van de 
leraar in het algemeen en van de leraar wiskunde in het bijzonder is 
zwaar en niet eenvoudig te realiseren. 
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Het positieve en stimulerende leer- en leefklimaat is duidelijk de 
sterkte van zowat alle scholen.  Meer dan 98 % voldoet hier aan de 
verwachting of overstijgt de verwachting. 

Voor het leer- en leefklimaat zijn er geen opvallende verschillen 
tussen de vakken. 
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Link met de resultaten van de peilingsproef: 

Uit de peilingen blijkt dat de motivatie voor wiskunde is gestegen 
ten opzichte van 2009. 

Zou dit een effect kunnen zijn van de STEM-campagnes? 
Misschien is dit het onderzoeken waard. 

Al is STEM wel nog steeds overwegend bevolkt door jongens en 
zijn meisjes hier minder vertegenwoordigd. 
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In meer dan 75 % van de gevallen voldoet de materiële 
leeromgeving. 

Voor wiskunde blijken de minimaal vereiste leermiddelen veelal 
aanwezig. 
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Link met de resultaten van de peilingsproef: 

 We moeten vermelden dat de huidige eindtermen en leerplannen een 
beperkt aantal concrete verwachtingen formuleren over het gebruik 
van ICT. 
De ouderdom van de eindtermen speelt hier natuurlijk een rol. 

 We merken op dat het inzetten van het wetenschappelijk rekentoestel 
een voorbeeld is van ICT gebruik, zeker in de eerste graad. 

 De peilingsproef stelt een positieve correlatie vast tussen de resultaten 
en het ICT-gebruik. 

 In toekomstige peilingsproeven zou men best nagaan over welk ICT-
gebruik het dan precies gaat. 
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Het regelmatig geven van ontwikkelingsgerichte feedback, 
vertrekkende van de doelen en de leerervaringen van de 
leerlingen, vormt voor bijna de helft van de scholen (48 %) een 
uitdaging. 
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Vakgroepen die nog niet aan de verwachting met betrekking tot het 
geven van feedback voldoen, laten ruime kansen liggen om feedback 
systematisch in te bedden in de onderwijsleerpraktijk.

Zij formuleren de feedback nog te weinig ontwikkelingsgericht en de 
schriftelijke feedback is veelal vaststellend en voornamelijk gericht op 
gedrag en inzet. 
Veelal is de feedback ook weinig gericht op de doelen. 

Vooral voor wiskunde is dit een probleem. 
Meer dan 80 % van de scholen voldoen niet aan de maatschappelijke 
verwachtingen rond feedback. 
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We merken op dat het geven van feedback verder gaat dan het 
verbeteren van fouten. 
Leraren wiskunde stellen veelal lijsten met remediëringsoefeningen ter 
beschikking. Dat is natuurlijk goed maar niet voldoende. 
Als de leerlingen niet over een goede foutenanalyse beschikken, weten 
ze niet welke oefeningen ze uit dit ruime aanbod best maken. 

Mondelinge feedback is vluchtig en weinig beklijvend. 
Het is echter niet de bedoeling dat de leraren alles gaan noteren want dit 
zorgt voor nodeloze planlast. 

‘Wat heeft de leerling nodig om de volgende stappen te zetten in zijn 
leerproces?’ (feed-forward). 
Een foutenanalyse zou je ook een ‘wat kan ik al goed – analyse’ kunnen 
noemen. 
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Het startpunt voor het geven van heel wat zinvolle feedback is de 
evaluatie. Vooral op dat vlak zijn er nog heel wat lacunes. 

Slechts 36 % van de scholen voldoet hier aan de verwachting. 
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Voor evaluatie (U6) en feedback (U5) zijn de vaststellingen gelijkaardig. 
Ze zijn voor sommige aspecten dan ook sterk gelinkt. 
Wiskunde staat hier als vak zeker niet alleen maar scoort wel het 
hoogste aantal keer beneden of benadert de verwachting. 

Vakgroepen waar de leerlingenevaluatie nog niet aan de verwachting 
tegemoetkomt, slagen er maar beperkt in de evaluatie te laten sporen 
met het gevalideerd doelenkader en het verwachte beheersingsniveau. 

Voor een aantal vakgroepen stellen de onderwijsinspecteurs vast dat 
kennisdoelen of technische basisvaardigheden onevenwichtig veel 
aandacht krijgen in de evaluatie. 

Authentieke contexten worden nog onvoldoende benut. 
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De inbedding van de evaluaties in het leerproces gebeurt nog 
onvoldoende. 

Er wordt, spijtig genoeg, nog teveel geëvalueerd 
… omdat het moet 
… om punten te hebben. 
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De leereffecten, m.a.w. het feit dat een zo groot mogelijke groep 
leerlingen de minimaal gewenste output bereikt, 
worden gevoed door 
-de onderwijsleerpraktijk in zijn geheel 
- de kwaliteitsbewaking ervan
- het leerlingenwelbevinden. 
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De hoger vermelde vaststellingen in verband met evaluatie en feedback 
leiden tot beperkte leereffecten. 

Daarbovenop vormt de kwaliteitsbewaking door de vakgroep (of door de 
school) een bijkomend knelpunt. 

Weinig vakgroepen analyseren de resultaten van de leerlingen en 
trekken hieruit de nodige (of de juiste) conclusies om doelgericht 
bijsturingen aan de onderwijsleerpraktijk te (kunnen) doen. 

Heel wat vakgroepen beperken zich tot de praktische aspecten van de 
schoolwerking. 
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De opdracht van de leraar wiskunde is anno 2019 niet eenvoudig.
Ongeacht de werkpunten die hierboven werden besproken zien wij als 
onderwijsinspecteurs vele hard werkende leraren die het beste voor 
hebben met het onderwijs en met wiskunde. 

Laat ons hopen dat bijeenkomsten zoals deze in sterke mate kunnen 
bijdragen tot het versterken van het wiskundeonderwijs en het 
ondersteunen van de leraren. 

Als onderwijsinspectie trachten wij met de nieuwe 
doorlichtingssystematiek een partner voor de scholen en de leraren te 
zijn om samen met hen te reflecteren over de noodzakelijke stappen in de 
bewaking van de kwaliteit en om te borgen wat goed is (en er is heel 
veel goed) en te versterken wat nog beter kan. 
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“Let’s make Math great again.”
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